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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
convocada per al dia d'avui, a les tretze hores, amb dos punts a
l'Ordre del Dia. El punt primer és l'encàrrec de l'Informe de la
liquidació dels pressuposts de l'exercici 1995; i el punt segon,
la Proposició no de llei NºRGE 4890/96, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Substitucions? Sí.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Carlota Alberola per Antoni Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sr. President, Xavier Tejero per Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions? Sí.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President, Pilar Ferrer substitueix a Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Lletrat? 

I.- Encàrrec de l'informe de la Liquidació dels pressuposts
corresponents a l'exercici del 1995.

El primer punt de l'Ordre del Dia es refereix a l'escrit
NºRGE 4224/96, presentat pel Govern de la Comunitat
Autònoma, mitjançant el qual es tramet el Compte General de
l'Administració de la CAIB, corresponent a l'exercici del 1995,
en compliment del que disposa l'article 96.3 de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de Finances de la CAIB.

Sr. Lletrat, vol donar lectura a la proposta de resolució que
la Mesa de la comissió ens eleva?

EL SR. LLETRAT:

Mantenint-se les circumstàncies previstes a la Disposició
transitòria tercera de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de Finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i havent remès el
Govern en el seu moment oportú, d'acord amb l'establert a
l'article 96.3 de l'esmentada Llei de finances, el Compte
General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'any 1995, s'acorda d'encarregar
l'informe a la Comissió Tècnica Assessora, integrada pels
mateixos sis membres que fins ara han anat realitzant els
treballs encomanats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Algun grup desitja intervenir? No.
Es pot donar aprovat per assentiment el punt o volen que es
passi a votació? Queda aprovat per assentiment el punt
primer de l'Ordre del Dia.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4890/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a l'exempció de la taxa de seguretat aeroportuària.

I passaríem al punt segon, que és una proposició no de
llei, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
sobre exempció de la taxa de seguretat aeroportuària. Sr.
Sampol, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Està en tramitació la Llei de
pressuposts generals de l'Estat en el Congrés dels Diputats,
i la Llei d'acompanyament preveu la imposició d'una taxa,
anomenada de seguretat aeroportuària. Aquesta taxa, de 150
pessetes a cada vol, la consideram especialment perjudicial
per als territoris insulars, pel fet que l'avió és, quasi, l'únic
mitjà de transport avui en dia, exceptuant el vaixell, però és
el mitjà de transport més important. Per tant, és una taxa
que grava especialment els ciutadans de les Illes Balears.
No només això, sinó que la nostra economia, depenent del
sector turístic, també es veurà afectada, ja que tots els
ciutadans europeus i d'arreu del món que visiten les nostres
illes hauran de pagar aquesta taxa, cada vegada que passin
per un dels aeroports de l'Estat espanyol i cada vegada que
tenguin destí a les Illes Balears.

No només això, sinó que aquesta és doblement
perjudicial pel fet que som un territori pluriinsular. Molts
vols de les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera cap a
l'exterior han de fer escala a l'aeroport de Palma, i això
significa que hauran de pagar una doble taxa; per tant, és
doblement perjudicial per als ciutadans de Menorca,
d'Eivissa i Formentera.

Hi ha hagut protestes unànimes de la nostra societat, del
sector turístic i crec que ja hi ha una vertadera indignació
popular cap a una discriminació que pateixen les nostres
illes. Contribuïm molt i patim una vertadera discriminació
perquè, a més a més, unes mesures impositives perjudiquin
especialment les Illes Balears.
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Avui, a més, coincidint amb el dia que s'havia de tractar
aquesta proposició, llegim com Coalición Canaria negocia
l'exempció d'aquesta taxa aeroportuària per a Balears,
naturalment la negocia per a Canàries, però també per a
Balears. Nosaltres voldríem veure el mateix titular però que
digués que els quatre diputats del Partit Popular de les Illes
Balears condicionen el seu vot al Pressupost general de l'Estat
a la supressió d'aquesta taxa aeroportuària o a l'exempció
d'aquesta taxa aeroportuària per a les Illes Balears. Per
desgràcia són uns diputats d'amén amén i votaran els
Pressuposts generals de l'Estat amb taxa, sense taxa, amb
imposts o sense imposts a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, estam tractant d'una proposició no de llei del
Parlament de les Illes Balears, els diputats al Congrés no crec
que s'hagin de discutir aquí dins. Pot seguir, moltes gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, té raó, Sr. President, ara que, tal vegada, el problema són
els diputats al Congrés. Possiblement, si tenguéssim uns
diputats amb autonomia com tenen els de Coalició Canària, els
Pressuposts generals de l'Estat ja no haurien previst una mesura
d'aquestes característiques.

Bé, en tot cas, i tornant al tema, el que creim que és
perfectament oportú és que avui el Parlament de les Illes
Balears acordi instar el Govern de l'Estat que s'esmeni la Llei
de pressuposts generals de l'Estat, de tal manera que els
territoris insulars, les Illes Balears i les Illes Canàries, quedin
exempts d'aquesta taxa de seguretat aeroportuària. A la vegada,
crec que hem d'aprofitar qualsevol instància al Govern de
l'Estat per recordar la necessitat de la nostra condició insular i
que en el seu moment ja aprovàrem una proposició de règim
econòmic i fiscal diferenciat, que està pendent de tramitació en
el Congrés dels Diputats, i que corregiria en part els problemes
econòmics derivats de la insularitat.

Per tant, aquesta és la proposta doble que es proposa a les
senyores i senyors diputats, instar i de qualque manera fer
arribar al Govern de l'Estat una petició, que hauria de ser per
unanimitat del Parlament de les Illes Balears, contra aquesta
taxa aeroportuària, demanant l'exempció per a les Illes Balears,
per als territoris insulars, de fet; i en aquest sentit, ens sentim
avui també solidaris amb Coalició Canària; i, a la vegada,
reiterar la necessitat d'un règim econòmic i fiscal diferenciat
per a les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups Parlamentaris que vulguin
intervenir? Sí, pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Mixt donarà suport a aquesta proposta del Grup Parlamentari
del PSM, amb el convenciment que és una necessitat urgent que
el Govern d'aquesta comunitat insti al de l'Estat perquè
definitivament aquesta taxa de seguretat es retiri, si no dels
pressuposts, almanco que es facin excepcions per a les nostres
illes. Sabem que això és pràcticament impossible, perquè és el
mateix que demanarà Canàries i després no tendria massa sentit
aquesta taxa.

Recordar que la seguretat és un dels temes que realment
són competència de l'Estat, el que no és tan normal és que
s'hagi de pagar una taxa per aconseguir aquesta seguretat,
que l'Estat hauria de garantir, sobretot si tenim en compta
l'aportació de les diferents comunitats en general a aquest
Estat i de la nostra en particular. Creim que fins que no
tenguem un règim econòmic i fiscal diferenciat aquests
problemes continuaran, i el problema realment greu no és
tan sols aquesta taxa és el que vendrà després, en successius
pressuposts, si realment no prenem les mesures adients,
mesures que tendrem dificultats d'aplicar perquè ni tan sols
cap en aquests moments que el Govern de la Comunitat faci
victimisme davant el Govern de l'Estat, com venien fent fins
ara, sinó que ara, endemés, estan obligats a dir amén i sí a
aquesta taxa.

Crec que tots els arguments que ha utilitzat el grup
proposant es queden realment curts davant el que és una
vergonya cap a les Illes Balears en generals, i cap a la nostra
en particular. Per tant, manifestar el nostre total suport a
aquesta proposició i el nostre total rebuig a la taxa de
seguretat aeroportuària que el Govern del Sr. Aznar vol
proposar, i més rebuig encara que els diputats d'aquestes
illes dels diferents grups i partits centralistes la votin a
favor. Creim que des del seu grup tenen l'obligació moral de
donar suport a la proposta i de fer que Madrid la retiri,
perquè, si no, el quedarà claríssim és que els únics diputats
que serveixen són aquells diputats de partits nacionalistes
que a un moment determinat defensin els interessos de la
Comunitat, els altres el que defensen són absolutament
interessos partidistes que sempre van en contra dels
interessos de Mallorca. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

En principi nosaltres també donarem suport a aquesta
proposició no de llei per suprimir aquesta taxa aeroportuària
o de seguretat aeroportuària.

Per no repetir els arguments que s'han plantejat aquí per
part, bàsicament, del Partit, el PSM, direm que,
efectivament, és un problema que pensam que afecta la línia
de flotació d'un concepte que en teoria vol corregir el règim
econòmic i fiscal, com és el tema de la insularitat; pensam
també que pot afectar negativament el sector turístic; i jo
diria que aquest tipus de taxes que existeixen, és cert, a
països més propis d'economies tercermundistes, crec que no
és un indici d'un sector o d'un govern que demostra
modernitat.
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També recordar aquí les gestions que va intentar el
Conseller Rami quan es va tenir coneixement que es produiria
la posada en marxa dins el projecte de pressuposts generals de
l'Estat; creim que, bé, la visita, encara s'està demostrant que no
va tenir cap tipus d'incidència; i el que sí demanaríem seria, en
definitiva, la supressió d'aquesta taxa, no només pel fet que el
Govern del Partit Popular hagi reiterat que no es produiria en
cap cas augment de la càrrega fiscal, això és, en definitiva, una
taxa està integrada dins el concepte de fiscalitat i és un augment
de la pressió fiscal, sinó també perquè la seguretat -i jo crec que
això també és un concepte important- s'ha de garantir i crec que
no és bo que s'hagi de pagar per garantir aquesta seguretat,
aquest tipus d'actuacions són més pròpies de bandes, no faig
cap judici de valor en aquest cas, però més propi de bandes de
gàngsters, que el que sí cobren és per protegir la seguretat de la
gent. La seguretat s'ha de protegir i no s'ha de supeditar la
seguretat al pagament de cap taxa, i més quan s'està dient ara i
s'estava dient abans que la seguretat aeroportuària en els
aeroports espanyols és de les millors del món. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup votarà afirmativament aquesta proposició no de llei. Som
conscients que a determinats països, no només tercermundistes,
sinó també avançats com Estats Units o Alemanya, doncs tenen
unes taxes en els aeroports en aquest sentit o similars; però hem
de dir que nosaltres consideram en aquest cas que aquí a
Espanya, per a Balears suposa una mesura discriminatòria, tant
per a Balears com per a Canàries, en el sentit que el fet d'estar
a unes illes el nostre principal mitjà de comunicació i
d'interconnexió entre les illes i la península és el sistema dels
avions, i nosaltres creim que això per als ciutadans de Balears
suposa una mesura discriminatòria i nosaltres creim que
s'hauria de suprimir per a les nostres illes aquesta taxa de
seguretat aeroportuària.

També dir que, segons m'han informat els diputats nostres
o representants nostres a Madrid, tant al Senat com al Congrés,
dir que la taxa és per bitllet, independentment de les escales que
es facin; en certa manera seria per contrastar un poc o per
matisar les afirmacions que ha fet el portaveu del PSM. I dir
que el Govern balear ha tengut negociacions i els diputats
nostres nacionals tenen negociacions i xerren amb els diputats
canaris doncs per intentar perfilar una estratègia conjunta per
intentar que quedin fora les illes de l'aplicació d'aquesta taxa,
sense que això suposi una disminució de la nostra seguretat en
els aeroports. Nosaltres creim que malgrat que tal vegada les
illes aconseguim que s'excloguin a l'hora de pagar aquesta taxa
dels aeroports, creim que els nostres aeroports de les nostres
illes han de tenir una seguretat al mateix nivell de qualsevol
aeroport d'Espanya o, fins i tot, un nivell superior en tant que
rebem anualment milers i milers de visitants.

I dir també que creim que és bo tornar reiterar a Madrid
el tema d'un règim econòmic i fiscal diferenciat per a les
nostres illes, en tant que creim que sofrim una discriminació
perquè les nostres empreses, a l'hora de competir amb
empreses de la península o de tot el continent, tenen uns
costs molt més elevats d'insularitat i que han de tenir unes
mesures fiscals diferenciades que ens permetin superar
aquest cost d'insularitat. En definitiva, nosaltres donarem
suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Sampol, vol replicar?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Més que replicar, agrair el suport de tots els grups,
perquè no hi ha hagut contradiccions. De totes maneres el
nostre grup considerava una obvietat el fet que l'exempció
d'aquesta taxa no significàs una pèrdua de seguretat. Ara el
temps que la Sra. Salom en parlava se m'han arreveixinat els
pèls, i si troben que hem d'introduir una esmena in voce que
digui que volem aeroports segurs; però vaja, pensam que no
és necessari i que s'entendrà.

En tot cas, esperem que a Madrid no els contradiguin,
com a passat recentment amb la proposició de llei del nom
de les Illes Balears, on han desvirtuat totalment el sentit de
la iniciativa amb les dues esmenes presentades pel Partit
Popular i el PSOE. Esperem que en aquest cas facin cas al
Parlament de les Illes Balears i els territoris insulars quedem
exempts d'aquesta taxa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. No hi ha més intervencions?
Gràcies. Entenc pel debat que la proposició no de llei que
acabam de debatre queda aprovada per unanimitat? Sí,
queda aprovada per unanimitat.

I, acabat aquest punt de l'Ordre del Dia, s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies per la seva col•laboració.
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